Svenska Ägg
Årsstämma 2018
8 mars i Växjö

Program och anmälan

Välkommen till Svenska Äggs
årsstämma den 8 mars!

I år provar vi ett lite nytt upplÄGG för årsstämman
och vi hoppas att det kommer passa dig som är medlem i Svenska Ägg. Se program och anmälan nedan.
Dag: 8 mars 2018.
Plats: PM & Vänner i Växjö.

Vi planerar för en fullspäckad dag på PM & Vänner i Växjö med rådsmöten, producentmöte, stämmoförhandlingar och intressanta föredrag.
Bland annat kommer en representant från Från Sverige för att berätta
om deras arbete med svenskmärkning.
Med stor spänning ser vi även fram emot vad Food & Friends har att
säga om maten och äggets framtid.
Dagen avslutas traditionsenligt med en festmiddag i glada vänners lag.

Program:

08.30
09.00
09.30
10.00
12.00
13.00
13.15
14.15
14.45

Producentrådsmöte
Packerirådsmöte
Förmiddagskaffe
Producentmöte samt
kläckeri- och uppfödningsrådsmöte
och foderrådsmöte
Lunch
Välkomna
Axel Lagerfelt
ordförande i Svenska Ägg
Årsstämma
Kaffe och tid för kackel
Lätt att välja ägg Från Sverige!
Ulrika Norvell, Svenskmärkning AB

15.15
15.30
15.45
16.00

17.00
19.00
19.30

Varmt välkomna till Växjö den 8 mars!
Hälsar Svenska Ägg

Kontakt med myndigheter och
organisationer – inte helt enkelt
Alexandra Jeremiasson berättar om
sin vardag
Ny ammoniakmätare testas – hur fungerar
den i praktiken?
Malin Alm, Vreta Kluster
Ett år präglat av sjukdomsutbrott
– vad har vi lärt oss?
Magnus Jeremiasson
Alone Together – Trendspotting 2018
Lennart Wallander, Food & Friends
Årsmöte WPSA
Fördrink
Middag
Reservation för programändringar.

Årsstämma med Svenska Ägg

Anmälan:

SFS-Svenska Äggs förenings- och bolagsstämma, i Växjö 2018:

Jag/vi önskar deltaga (kryssa i rutorna).
Torsdag 8 mars

Enkelrum och hela stämmoprogrammet, 2 800 kr/person

Dubbelrum och hela stämmoprogrammet, 2 500 kr/person

Vid anmälan senare än den 20 februari, tillkommer 200 kronor.

Om du deltar i delar av programmet, kryssar du nedan

Torsdag 8 mars, dagkonferens inkl fm kaffe, lunch och em kaffe, 650 kr/person

Vid anmälan senare än den 20 februari, tillkommer 50 kronor.
Namn: .....................................................................................................

Namn:

..................................................

Företag:

................................................

Faktureringsadress:
Postnr och ort:

...................................

.........................................

Telefon:

.................................................

E-post:

.................................................

Fax:

.....................................................

Anmälan är bindande och insändes senast den 20 feb till:

För dig som kommer
på onsdag den 7 mars:
Logi samt frukost
enkelrum 1 200 kr
dubbelrum 750 kr

Middag med dryck
600 kr

Elisabeth Secher, S Ekhamn Näset, 741 91 Knivsta. Fax: 018-34 62 53.
E-post: elisabeth@secher.pp.se. Tel: 070-625 14 63.
Program med anmälan skickas ut till Svenska Äggs medlemmar.
Se även www.svenskaagg.se.
Vid avbokning senare än den 1 mars debiteras 50 procent av avgiften.
Vid avbokning senare än den 5 mars debiteras full avgift.

(Alla priser är exkl moms)

